
• Вбиває бактерії, віруси 

та найпростіші форми 

мікроорганізмів*; 

• Надійний – не потребує 

заміни запчастин, затрат на 

обслуговування та логістику; 

• Простий та легкий – для 

роботи необхідна лише 

звичайна поварена сіль; 

• За 5 хвилин, генерує кількість 

дезінфектанту достатню для 

дезінфекції 20-ти літрів води; 

• Заряджається від вбудованої 

сонячної панелі чи від USB 

порту; 

• Вбудований LED ліхтарик; 

 

 

 НАДІЙНИЙ ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ 

ДЕЗІНФЕКЦІЇ ВОДИ 
 

Простий • Економічний • Ефективний 
Очисник H2go Purifier GLOBAL, дешевий, простий у використанні пристрій для 
вироблення дезінфікуючого розчину за допомогою якого можна обробити до 
20-ти літрів сирої води за кілька хвилин. Це дійсно надійний пристрій, який не 
потребує затрат на технічне обслуговування чи матеріально технічного 
забезпечення. Очисник перетворює звичайну поварену сіль на потужний 
дезінфікуючий розчин, який дозволяє отримати безпечну для вживання воду, 
якість якої відповідає усім мікробіологічним та санітарно-гігієнічним нормам.  

 

• Ефективний – вбиває бактерії, віруси та найпростіші мікроорганізми*; 

• Дешевий – недорогий в закупці, майже безкоштовний у експлуатації; 

• Автономний – відсутні затрати на комплектуючі та логістику 
(використовується лише звичайна поварена сіль); 

• Не потребує фільтрованої води – відсутня проблема засмічення та заміни 
дорогих картриджів до фільтрів; 

• Швидке приготування дезінфектанту – для знезараження 20-ти літрів води 
необхідно 5 хвилин на генерацію дезінфектанту. Пристрій має функцію 
вибору об’єму води який буде оброблятися. Доступні об’єми 1, 2, 5, 10 та 20 
літрів; 

• Сильні дезінфікуючі властивості – дозволяє зберігати воду безпечною для 
вживання та запобігає утворенню біоплівки у контейнері; 

•  Для приготування дезінфектанту можна використовувати будь-яку воду 
та сіль; 

• Покращує смак води; 

• Тривалий термін служби – пристрій розрахований на приготування 
дезінфектанту для обробки 124000** літрів сирої води; 

• Батарея високої ємкості – при повному заряді батареї, можна обробити 
300** літрів води при стандартному дозуванні. Заряджається протягом 4-х 
годин від USB порту чи 24-х години від сонячної панелі. Під час заряджання 
від сонячної панелі, продуктивність знезараження складає 5л/год**.; 

• Вбудована камера для солі – дозволяє зберігати дві порції солі, яких 
достатньо для приготування дезінфектанту на 200л води. Пляшка для 
приготування соляного розчину на 30мл, дозволяє швидко приготувати 
соляний розчин якого вистачає більше ніж на 10 операція приготування 
дезінфектанту; 

• Вбудований світлодіодний ліхтарик; 

• Міцний – відповідає військовим вимогам надійності; 

• Компактний дизайн:  

       • Пристрій – 4,3см ×9,2см ×2,8см (Ш×В×Г); 

       • Пляшка для соляного розчину – 4,5см ×8,5см ×2,4см (Ш×В×Г); 
 

 
 
 
 
 
 

 
*Інактивує бактерії, віруси та лямблії за 30 хвилин та 
криптоспоридії за 4 години при правильному 
дозуванні; 
**Значення об’ємів та дозування, приведено 
відповідно до рекомендацій ВООЗ. Найпростіші 
форми мікроорганізмів можуть потребувати 
додаткового дозування дезінфектанту; 
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